Corning Incorporated Erklæring om beskyttelse af internetdata
Corning Incorporated ("Corning", "vi", "os", "vores") forpligter sig til at sikre din
databeskyttelse online. Nedenfor gennemgås, hvordan dine personlige oplysninger
bliver behandlet under din brug af Cornings websteder.
Alle de persondata, du indsender, indsamles af Corning Incorporated og kan blive delt
med en eller flere lokale Corning-enheder i dit bopælsland (i overensstemmelse med
det, du angav i indsamlingsformularen). Både Corning Incorporated og den eller de
relevante lokale Corning-enheder (herefter samlet omtalt som "Corning") fungerer som
fælles dataansvarlige i forbindelse med dine persondata indsamlet gennem din brug af
Cornings websteder. Klik på følgende link for at se navne og kontaktoplysninger for alle
relevante Corning-enheder.
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf
Corning har implementeret et sæt Binding Corporate Rules ("BCRs") for at fastlægge
beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at personlige oplysninger beskyttes, når de
overføres internt i Corning-koncernen. Implementeringen af BCRs leverer et passende
beskyttelsesniveau for overførslen af personlige oplysninger fra Corning-enheder inden
for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til de andre Corningenheder i ikke-EØS-lande over hele verden, idet de er udarbejdet i overensstemmelse
med kravene i databeskyttelsesforordningen ("GDPR", General Data Protection
Regulation)1. Godkendelsen af Cornings BCRs blev anført af den franske
tilsynsmyndighed, CNIL, med supplerende input fra den tyske stat Hessen og Polens
tilsynsmyndigheder.
Fra tid til anden vil vi muligvis foretage ændringer af denne erklæring for at afspejle
ændringer i vores virksomhed eller for at betjene dig bedre. Corning vil gøre en rimelig
indsats for at offentliggøre sådanne ændringer i denne erklæring, f.eks. ved opslag på
dette websted. Du bør med jævne mellemrum gennemgå denne erklæring for at holde
dig informeret om eventuelle ændringer. Bemærk venligst datoen på erklæringen
herunder, så du ved, hvornår den sidst blev opdateret.
Corning beskytter din databeskyttelse på Corning.com og relaterede Corning-websteder
ved hjælp af følgende grundlæggende principper:
i.

Indsamling og brug af persondata

Du bliver orienteret, når Corning indsamler oplysninger gennem dette websted om dig
eller dine online præferencer og forventninger, og det vil blive gjort klart, hvordan disse
oplysninger anvendes.

1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data (General
Data Protection Regulation) og om ophævelse af direktiv 95/46/EF;
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Vores webservere indsamler ikke e-mailadresser, medmindre du giver den til os. Vi
indsamler imidlertid generelle oplysninger som f.eks. den IP-adresse og det
domænenavn, hvorfra forbindelsen stammer. Disse oplysninger anvendes samlet til at
måle de viste sider, den tid, der tilbringes på webstedet, antallet af besøg og lignende
oplysninger. Vi bruger disse oplysninger i overensstemmelse med vores legitime formål
til forbedring af indholdet på dette websted.
Derudover bruger vi, baseret på vores legitime interesse i at forbedre dette websted,
forskellige typer "cookies" til at bevare en registrering af dit besøg. Yderligere
oplysninger om de typer cookies, der anvendes af Corning, hvordan de bruges og dine
muligheder for at begrænse brugen af dem, kan findes i Cornings cookiepolitik, der kan
ses ved at klikke her.
Ud over de oplysninger, der indsamles gennem obligatoriske cookies (som beskrevet i
Cornings Cookiepolitik), kan du vælge, om du vil levere sådanne oplysninger. Nogle
oplysninger indsamlet f.eks. gennem cookies kan også blive brugt til marketingformål
eller til tracking og rapportering af webstedstrafik. Hvis du vælger ikke at levere visse
oplysninger, bedes du være opmærksom på, at det muligvis ikke er muligt for dig at
fortsætte med din valgte forretningsaktivitet med Corning.
Når du giver os oplysninger som f.eks. navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser
osv., vil vi kun bruge dem til at svare på dine forespørgsler (f.eks. indsendt via
webstedets kontaktformular) og til at administrere brugeroprettede onlinekonti, baseret
på vores legitime interesse i at bevare og forbedre vores forhold til dig eller til specifikke
Corning-marketingaktiviteter, begivenheder eller tjenester med samtykke fra din side om
nødvendigt
Corning forbeholder sig retten til at bevare elektroniske kommunikationer sendt af
besøgende baseret på en legitim interesse i at opdage og forhindre svigagtige e-mails.
Til dette formål bruger Corning også specifik teknologi til at videresende e-mails og til at
registrere e-mailtransaktioner. Logge af e-mailtransaktioner omfatter: dato og tidspunkt
for meddelelsen; navn og IP-adresse for den enhed, der bruges til at sende e-mailen; emailadresse for ophavsmanden til meddelelsen og Corning-adressen på modtageren
ii.

Videregivelse

Alle oplysninger, der indsamles om dig, vil blive opbevaret sikkert og ikke blive delt med
tredjeparter med undtagelse af Cornings datterselskaber eller tjenesteudbydere med
henblik på Cornings egne marketingaktiviteter eller support af webstedet, medmindre du
giver forudgående tilladelse til, at de pågældende oplysninger bliver delt. Corning vil
imidlertid muligvis være nødt til at videregive persondata, hvis det anses for at være
nødvendigt for at overholde retskendelser, stævninger eller anmodninger fra regeringen
eller retshåndhævende myndigheder, eller til en tredjepart, hvis ejerskab overføres til
Corning eller et Corning-datterselskab via opkøb, fusion, salg af aktiver osv.
Corning forbeholder sig retten til at overføre oplysninger, du giver, til andre lande for at
dele sådanne oplysninger med Cornings datterselskaber eller tjenesteudbydere. Vi
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bevarer beskyttelsesforanstaltninger, der med rimelighed har til hensigt at beskytte dine
persondata mod uautoriseret eller upassende adgang.
Hvis behandlingen af persondataene involverer overførsel af data uden for den
Europæiske Union, sikrer Corning, at overførslerne sker i overensstemmelse med
GDPR. Overførsler af persondata til Corning-enheder med base uden for EU er omfattet
af koncernens Binding Corporate Rules (BCRs, bindende virksomhedsregler)
hvorimod overførsler til tredjepartsudbydere uden for EU sikres med passende
kontraktmæssige beskyttelsesforanstaltninger
som f.eks. EU-Kommissionens
standardkontraktmæssige klausuler, Privacy Shield-certificering for overførsler til USA,
hvis relevant, eller BCRs for behandlere. Du kan anmode om og modtage kopier af
sådanne dokumenter ved at kontakte Corning Privacy Office som angivet i afsnittet
"Kontakt os" nedenfor.
iii.

Bibeholdelse

Dine persondata behandlet af Corning opbevares i en form, der tillader din identifikation,
så længe det er nødvendigt med henblik på de formål, som persondataene blev
behandlet til. For at afgøre databibeholdelsesperioden for dine data bruger vi følgende
kriterier:
 Når du opretter en konto, beholder vi dine persondata efter en periode med
inaktivitet defineret i overensstemmelse med lokal lovgivning og lokale
retningslinjer, medmindre du beder os om at slette dem tidligere;
 Hvis du kontakter os med en forespørgsel, opbevarer vi dine persondata i den
periode, det er nødvendigt for behandlingen af din forespørgsel;
 Hvis du har givet samtykke til direkte marketing, beholder vi dine persondata
anvendt til direkte marketing, indtil du afmelder eller beder os om at slette dem
eller efter en periode med inaktivitet (ingen aktiv interaktion med brands)
defineret i overensstemmelse med lokale bestemmelser og retningslinjer. I det
tilfælde vil vi kun beholde de oplysninger, der er nødvendige for at håndtere din
ret til at gøre indsigelse i overensstemmelse med lokale bestemmelser og
retningslinjer, og hvis du er klient, kan vi beholde dine persondata, men kun med
henblik på klientadministrationsformål
 Hvis der er sat cookies på din computer, beholder vi dem i en periode, der er
defineret i overensstemmelse med lokale bestemmelser og retningslinjer.
iv.

Dine rettigheder

Du har mulighed for at få adgang til de persondata, Corning behandler, og har tilladelse
til at fremsætte rimelige anmodninger om at rette, ændre eller slette oplysninger, når
disse er ukorrekte.
Hvis du vælger at slette eller anonymisere dine persondata fra vores database helt, vil
vi muligvis bevare en registrering af din sletningsanmodning samt registrering af den
type oplysninger, der blev slettet, som bevis på vores efterlevelse af denne erklæring
om internetbeskyttelse.
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Du kan også benytte dig af din ret til at få overført dine persondata eller til at anmode
om begrænsning af behandlingen af dine persondata.
Hvis Corning behandler dine persondata baseret på legitim interesse, kan du desuden
når som helst gøre indsigelse mod sådan behandling af legitime grunde vedrørende din
særlige situation.
Derudover kan du når som helst afmelde eller fravælge vores direkte
marketingkommunikation. Det er nemmest at gøre dette ved at klikke på linket "afmeld"
i en hvilken som helst marketingrelateret e-mail eller kommunikation, vi sender dig.
Ellers kan du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne herunder.
Corning støtter ikke og deltager heller ikke i praksissen med "spamming" (afsendelse
af uopfordrede reklame-e-mails). Hvis du mener, at du har modtaget en sådan
meddelelse fra Corning, bedes du kontakte privacy@corning.com.
For at sende de ovennævnte anmodninger bedes du kontakte os
på privacy@corning.com eller ved hjælp af mailadressen herunder. Sørg for at
inkludere dit navn og tydelige instruktioner vedrørende en eventuel ændring af dine
persondata eller anmodning om at få slettet dine oplysninger fra vores database, og
Corning vil svare på din meddelelse. Hvis vi ikke kan opfylde din anmodning, vil vi give
dig relevante forklaringer, når tiden er inde.
Du har også ret til at indgive en klage hos en tilsynsførende myndighed, hvis du har
mistanke om, at Corning ikke overholder gældende regler for databeskyttelse..
Derudover kan du i Cornings BCRs (og mere specifikt i artikel 5.1, 5.4, 6.3, 6.4 og bilag
2) finde de databeskyttelsesprincipper, som Corning er underlagt, og som du har ret til
at håndhæve som tredjepartsmodtager. Hvis du pådrager dig nogen skader relateret til
behandlingen af dine persondata, har du ret til at få oprejsning, og, hvis relevant,
modtage kompensation som bestemt af den kompetente domstol eller tilsynsmyndighed
eller som besluttet i overensstemmelse med den internationale Corningklagemekanisme, hvis den anvendes.
v.

Børns persondata

Corning har ikke til hensigt at indsamle oplysninger fra børn under 16 (seksten) år uden
samtykke fra barnets forælder eller juridiske værge. Børn under 16 (seksten) år bør kun
sende oplysninger til Corning med forudgående samtykke fra deres forælder eller
juridiske værge. Hvis dit barn har sendt persondata til Corning, og du vil anmode om, at
sådanne oplysninger bliver fjernet, bedes du kontakte os som angivet nedenfor, og vi vil
gøre en rimelig indsats for at sikre, at sådanne oplysninger fjernes.
Internationale besøgende på Cornings websteder skal være opmærksomme på, at
persondata kan blive overført til computere i USA eller andre steder rundt om i verden
for at opfylde din anmodning.
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vi.

Sikkerhedsforanstaltninger gældende for dine persondata

Corning implementerer alle passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at
sikre et sikkerhedsniveau for persondataene, som svarer til risikoen, og især beskytte
persondata mod hændelig eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret
videregivelse eller adgang til. Det samme beskyttelsesniveau pålægges vores
tjenesteudbydere kontraktligt af Corning.
vii.

Diverse

Cornings websteder kan indeholde links til andre websteder, der ikke hører
under Corning-domænenavne eller ikke ejes af Corning. Disse links stilles udelukkende
til rådighed som en service til dig. Vi er ikke ansvarlige for indhold, sikkerhed eller
databeskyttelsespraksisser anvendt af websteder, der ikke tilhører Corning. Corning
anbefaler eller giver ikke garanti på produkter eller tjenester, der beskrives eller tilbydes
på disse andre websteder.
Ikke-persondata, du måtte give til Corning gennem Corning-websteder, vil ikke blive
behandlet som proprietære eller som fortrolige, og Corning påtager sig ingen
forpligtelse til at beskytte sådanne oplysninger mod videregivelse. Corning kan bruge de
oplysninger, du leverer, til at svare på forespørgsler eller som del af
markedsføringsaktiviteter. Derudover vil indsendelse af sådanne oplysninger til Corning
ikke begrænse Cornings køb, produktion eller brug af lignende produkter, tjenester,
planer og idéer til et hvilket som helst formål, og Corning kan frit genskabe, bruge,
videregive og distribuere oplysningerne til andre uden begrænsninger.
viii.

Kontakt os

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål eller
kommentarer til denne erklæring om beskyttelse af persondata, bedes du kontakte os
på:
Global Data Privacy Office
One Riverfront Plaza,
MP-HQ-W1-Z12
Corning, NY 14831
(607) 974-9000
privacy@corning.com
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